
2022 модельний рік  
 

EXPEDITION SE  
 
Неперевершений туристичний спортивно-
утилітарний снігохід з довжелезним переліком 
характеристик для роботи й розкішного 
відпочинку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЩО НОВОГО 
• Два варіанти кольорового оформлення 

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЇ 

• Двигун Rotax® 900 ACE™ Turbo - 150 

• Задній амортизатор - пневматична підвіска 

• РК дисплей 7,8 дюйма завширшки з 
можливістю налаштування системи BRP 
Connect ™ 

• Передня підвіска RAS™ 3 

• Задня шарнірна підвіска SC™-5U з 
механізмом блокування (без використання 
інструмента) 

• Вантажна платформа Multi-LinQ 51 см 
завширшки вантажопідйомністю 56,7 кг 

• Радіатор з вентилятором 

• Підніжки для глибокого снігу з великими 
отворами 

• Знімне сидіння пасажира з рукоятками з 
підігрівом 

• Великий універсальний багажний кофр із 
системою кріплення LinQ об'ємом 135 л 

• Фаркоп 

• Акумуляторна батарея підвищеної ємності 

• Регульована проставка керма 

• Трансмісія EasyShift (передачі: 
підвищувальна – знижувальна – 
нейтральна) з електромеханічним реверсом 

• Високе вітрове скло (585 мм) з бічними 
дефлекторами 

• Шарнірно-закріплені дзеркала 

• Лижі Pilot 7.4 

• Роз'єм для підімкнення підігріву візора 
шолома водія 

• Муфта pDrive ™ 

• Радіочастотний ключ D.E.S.S.™ 

• Багатофункціональні перемикачі на кермі з 
підсвічуванням 

 
ДВИГУН ROTAX® 900 АСЕТМ TURBO - 150 КОЛІР 
Характеристики двигуна З рідинним охолодженням, чотиритактний, два 

розподільних вали верхнього розташування, 
сухий картер, з турбонаддувом,  

Liquid Titanium (сірий) / Black (чорний)  

Black (чорний)   

Потужність, к.с. 150 
ПІДВІСКА 

Кількість циліндрів - робочий об’єм 3 -  899 см3 Передня підвіска RASTM 3 

Діаметр циліндра – хід поршня 73 мм Передні амортизатори HPGТМ 

Подача палива Впорскування з електронним керуванням (EFI) Хід передньої підвіски 220 мм 

Тип палива – октанове число Неетилований бензин - 95 Задня підвіска SCTM-5U 

Місткість паливного бака 42 л Центральний амортизатор HPGТМ 

Місткість масляного бака 3,3 л Задній амортизатор Пневматична підвіска 

  Хід задньої підвіски 239 мм  

ТРАНСМІСІЯ     

Муфта повідного валу pDriveTM ХАРАКТЕРНІ ВЛАСТИВОСТІ 
Муфта веденого валу QRS Vent Plus Платформа REV® Gen4 (4 покоління) 

Крок колеса повідного валу 73 мм Корпус Широкий 

   Лижі PilotTM 7.4 

   Сидіння Двомісне модульне сидіння з відділенням 
під сидінням РОЗМІРИ 

Загальна довжина 3256 мм Кермо Алюмінієве, U-подібне із загнутими 
рукоятками / Поручень низького 

розташування 
Загальна ширина від 1200 до 1240 мм 

Загальна висота 1515 мм 

Ширина колії лиж 975 або 1020 мм Висота проставки керма Регульована - 120 мм 

Гусениця  Silent Cobra WT: Стартер Електричний  

(довжина х ширина х висота  3912 х 508 х 38 мм Реверс RERTM 

грунтозачепа) Silent Cobra WT: 
3912 х 508 х 38 мм (додаткове обладнання)) 

Радіатор Високоефективний з вентилятором 

Гальмівна система Гальма Brembo з гальмівною магістраллю 
в обплетенні з нержавіючої сталі   

  Рукоятки і важіль газу з 
підігрівом 

Стандартні (для водія і пасажира) 

  Приладова панель Цифровий дисплей 7,2 дюйма 
РК кольоровий дисплей 7,8 дюйма 

(додаткове обладнання) 

  Вітрове скло 585 мм з дзеркалами 

  Ковзанець – карбідна вставка Квадратного перерізу (3/8) - 102 мм 

  Бампери (передній/задній) Посилений / фаркоп 
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